هقترح وزارة اهتحاى عربي تخصص م 3الونهاج الجديد

الوعلن هــهدي البدَّاوي

ملحوظة  :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها ( )5علما ً بأن عدد الصفحات ()5
الســـــــــــــــــــــــــــــؤال األول  91( :عـــــــــالمة)
بره بأبٌه وأ ّمه ،فل ّما أسلم وصاحب النبً
ُ
ف أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه ّ
ع ِر َ
ص َ
سٌّات
ال ُم ْ
طفى ملسو هيلع هللا ىلص جمع بٌن الفطرة والحنان  ،ما أشد ّ
بره ! وللبه ٌخلو من لُ َ
الزمان التً كانت فٌه الحٌاة لُبٌَْل األسالم ؛ وعندما توفً الرسول ملسو هيلع هللا ىلص استلم الخالفة
درن !
ي الرجا ِل مثلن بالعدل والمساوة ؟ هلل ُّ
وسارعلى نهجه بالعدل والمساوة ،أ ّ
وسار كما جاء من بع ُده من الخالفاء الراشدٌن على نهج النبً ملسو هيلع هللا ىلص فكالهم ٌمثلون
مر السنٌن .
نموذج من العدّل والمساوة ٌُ،حتذى به على ِ ّ
النص:
أ)أستخرج من
ّ
 -1اسما مصغرا ً لجمع غٌرعالل:
ً:
 -2جملة تع ّجب سماع ّ
-3اسما لزم اإلضافة لضمٌر :
 -4كلمة حصل فٌها إبدال :
-5ظرفا ً ممطوعا ُ عن اإلضافة :
 -6أعرب فعل التعجب (أشد) إعرابا ً تاما ً .

بره ) المخطوط تحتها فً النص السابك؟
ب)ما الضبط الصحٌح لكلمة ( ّ
ج) بٌن المعنى الذي ٌفٌده التصغٌر فً كلمة (لُبٌَْل ) الواردة فً النص السابك؟
ي الرجا ِل مثلن بالعدل
د) بٌن سبب تمدٌم المفعول به على الفعل والفاعل فً جملة (أ ّ
والمساوة ؟ ) الواردة فً النص السابك ؟
هـ) ما مصغر كلمة ( أ ُ ّم ) الواردة فً النص السابك؟
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الســـــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني 39( :عــــــــــــــــالمة )
أ)صوب الخطأ المخطوط تحته فً ك ّل مما ٌأتً :
بأبون
أكر ْم
َ
ِ -1
متمٌزان
الطالبان
 -2إن كال
ِ
ِ
َ
مس
حٌث
 -3دخلتُ من
َ
دخلت إلى الماعة باأل ِ
 -4ما أزرقَ السماء!
ً فً الشعر
 -5أحبُّ كتابتْ َ
ب)ما ُمكبر كلمة ( نٌٌَُْب ) و ( ُرلٌَّة )؟
ج)صغر الكلمات اآلتٌة مع الضبّط التّام :
 -2حنان:
 -1صاحب :

 -3حصوة :

د) ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة.
 )1المعنى الذي ٌفٌده تصغٌر كلمة شوٌعر فً جملة ( الشعراء ثالثة  :شاعر
وشوٌعر وشعرور):
أ -التحبٌّب

ب -تمرٌب الزمان

ج -تمرٌب المكان

د -التّحمٌر

)2االسم المصغر الذي خالف التّصغٌر وأحكامه فٌما ٌأتً هو :
أُ -مغٌَْرب

ب -د َُرٌْهم

)3تصغٌر كلمة ( ِر ْ
جل )
بُ -رج ٌِّل
أُ -ر َوٌْجل
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ج -لٌٌَُ ِلٌة

جُ -ر َجٌْلة

دُ -ر َجٌْل

دُ -ر َجٌْل
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)4سبب كسر همزة إن فً لوله تعالى ( :إنن لعلى ُخلك عظٌم)
أ -بداٌة الكالم

ب -لمتران خبرها بالالم المزحلمة

ج -بعد جملة محكٌة بالمول

ي أتوكأ علٌها" النها جاءت:
)5سبب فتح ٌاء المتكلم فً لوله تعالى ":لال هً عصا ْ َ
ج -مثنى
ب -اسم منموص
أ -اسم ممصور
 )6الٌصاغ من بئس فعالً للتعجب ألنها :
ب -غٌر لابلة للتفاوت
أ -جامدة غٌر متصرفة

ج -فعل نالص

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث  50( :عالمة )
ً.
أ)من الرسائل األدبٌة  :رسالة التوابع والزوابع البن شهٌد االندلس ّ
 -1ما هدف ابن شهٌد من كتابتها ؟
 -2ماسبب التسمٌة ؟
 -3اذكر اسم رسالة أدبٌة البن حزم.
ُ
ب)وضّح الخصائص الفنٌة للمو ّ
حٌث :
شحات من
 -2المعانً
 -1األسالٌب
ج)وضح الممصود بكل من :
 -1الموشح األلرع :

 -2الخَرجة:

د)اكتب ثالث أبٌات من شعر رثاء المدن والممالٌن .
الرحالت.
هـ-اذكر ثالثا ً من الخصائص الفنٌة ألدب ّ
و)علل كال م ّما ٌأتً :
ا -نظم الموشح فً الغزل ووصف مجالس السمر ووصف الطبٌعة والتغنً بجمالها.
 -2تُعد نونٌة أبو البماء الرندي أشهر ما لٌل فً رثاء المدن والممالٌن.
ٌُ-3عد أدب الرحالت من أبرز الفنون األدبٌة النثرٌة وألربها إلى نفوس األدباء .
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والمراء .
سمً المدٌح النبوي مدٌحا ً ال رثا ًء .
ُ -4
-5غدا شعر رثاء المدن والممالٌن غرضا ً شعرٌا ً لائما ً بذاته .
-6تأثرابن طفٌل برسالته "حً بن ٌمضان" بالمرأن الكرٌم .
ٌُ-7عد فن الخطابة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً من أهم الفنون األدبٌة .
ز) اذكر أثر الغزوٌن الصلٌبً و المغولً للمشرق العربً؟
ح) ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة .
ٌُ -1عد اسم الكتاب "معارج األنوار فً سٌرة النبً ال ُمختار" .
ج -ابن العطار الدنٌسري
ب -ابن النباته المصري
الصرصري
أ-
ّ
-2من أشهر خطباء العصرٌن األٌوبً والمملوكً .
أ -نور الدٌّن زنكً

ب -محً الدٌّن بن الزكً

ج -بدر الدٌّن الحلبً

-3صاحب "كتاب الوافً بالوافٌات" .
أ -جمال الدٌّن الوطواط

ب -البن فضل العمري

ج -صالح الدٌن الصفدي

الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال الرابع (25عالمــــــة ):
أ)الرأ النص ثم أجب عن االأسئلة التً تلٌه:
الصبر لمفتاح للخٌر .وزٌّن
بالصبر  ،إن
(أوصى حكٌم ولدهُ فمال :أي بُنً ،علٌن
ِّ
َ
للبن بالتموى ،وهل أدلُّ َن على ما ٌُعٌنُ َن علٌها ؟ إنها الصالة ُ  ،تصدٌما ً لموله
عٌن) .
بر والصالةِ"
ِ
تعالى":واستعٌنوا بالص ِ
وأعظم بالصالةِ من ُم ِ
استخرج من النص:
أمرا ً جاء على صٌغة اسم فعل.
ّ -1
ضربا من أضرب الخبر جاء إنكارٌا ً.
ّ - -2
 -3بٌن المعنى الذي أفاده االستفهام فً عبارة" :هل أدلُ َن على ما ٌُعٌنُ َن علٌها ؟ ".
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ب)علّل جاء األمر فً معناه الحمٌمً فً لوله تعالى":وأطٌعوهللا وأطٌعوا الرسو َل"
ج -الغرض الذي خرج إلٌه االستفهام فً لوله تعالى " :أل ْم نُهلن األولٌن "
ً فً لوله تعالى:
د -ما الطرٌمة التً أتى علٌها اإلنشاء غٌر طلب ّ
ْص ْر ٌَ ْو َم ٌَأْتُونَنَا"
"أ َ ْس ِم ْع بِ ِه ْم َوأَب ِ
الســـــــــــــــــــــــــــــؤال الخامس ( 25عالمــــــة )
أ)اذكر خصائص المذهب الوالعً فً األدب العربً .
ب)علل ما ٌأتً:
ٌ -1رى الجاحظ أ ّن المٌمة الجمالٌة فً النّص الفاظه أكثر من معانٌه.
 -2توسع النماد فً لضٌة السرلات الشعرٌة.
 -3ال لواعد محددة للرومانسٌة.
ٌ -4ستخدموا أصحاب المذهب الرمزي التغٌرات الرمزٌة اإلٌحائٌة بوصفها
أداة فاعلة للتعبٌر.
ج) ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة.
صاحب "كتاب عٌار الشعر".
-1
ُ
أ -لدامة بن جعفر ب -ابن طباطبا

د-اآلمدي

ج -الجاحظ

 -2رائد مدرسة اإلحٌاء والنهضة
أ -أحمد شولً

ب -عبد المنعم الرفاعً

 -3من شعراء المهجر
أ-عبّاس العماد ب -نسٌب عرٌضة
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ج -محمود سامً البارودي

ج -إبراهٌم ناجً

د -إبراهٌم المازنً
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